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Johdanto

OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa kaikkia pääkaupunkiseudun suomen- ja
ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia (LTOL), yleissivistäviä opettajia
(YSI), ammatillisia opettajia (OAO) sekä yliopistojen opetushenkilöstöä (YLL).
Alueyhdistys on vielä nuori, kehittyvä ja kasvava yhdistys, joka toimii aktiivisesti pääkaupunkiseudun alueella, tukien ja vahvistaen alueensa paikallisten yhdistysten toimintaa hallituksen ja opettajaryhmiin perustuvien jaostojen (LTOL, YSI, OAO, YLL) toiminnan kautta.
Alueyhdistys toimi jäsenyhdistystensä tukijana edunvalvontapainotteisesti. Vuoden 2015
aikana toteutettujen eduskuntavaalien, uuden hallituksen esittämät yllättävät päätökset ja
pakkolakiesitykset muovasivat yhdistyksen toimintaa vuoden aikana.
Otimme kantaa eri opettajaryhmien edunvalvontakysymyksissä, esimerkiksi varhaiskasvatuslakiin liittyen, sekä vaikutimme päättäjiin sekä koulutuksenjärjestäjiin opetuksen laadun
ylläpitämiseksi.
Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla. Vuoden 2015 tulos jäi ylijäämäiseksi. Yhdistys
pystyi tukemaan jäsenyhdistyksiä vaikuttamistyössä ja päätti tarvittaessa maksaa ansionmenetyksiä yhdistyksen lyhytaikaisiin projektiluonteisiin tehtäviin, esimerkiksi yhteysopettajaverkoston päivitykseen.
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Toimintaympäristö

Alueyhdistyksen toimintaan vaikuttivat vuoden 2015 aikana mm. seuraavat toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset:
Suurin yhdistyksen toimintaympäristöön vaikuttava tekijä oli kevään 2015 eduskuntavaalit.
Kesän ja syksyn mittaan alueyhdistyksen, jäsenyhdistysten ja edustajiemme työskentelyä
eri tahoilla ohjasi Sipilän hallituksen esitykset kasvatus- ja koulutuskentän leikkauksista ja
heikennyksistä.
Lisäksi OAJ:n tulevaisuustyö, alueellisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän esitykset
sekä järjestörakenteen kehittäminen vaikuttivat osaltaan alueyhdistyksen toiminnan sisältöihin.
Talous
Eri kasvatus- ja koulutusasteilla olevien koulutuksen järjestäjien tekemät päätökset lomautuksista ja leikkaukset opetusresursseihin, YT-neuvottelut sekä
valtion päättämät uudistukset, valtion koulutusmäärärahaleikkaukset, varhaiskasvatuslain muutokset sekä valtion tekemät leikkaukset yliopistojen rahoitukseen työllistivät alueyhdistyksen toimijoita vuonna 2015.
Rakenneuudistukset
Kuntien palvelurakenneuudistukset, ammattikorkeakoulu-uudistus, ammattikorkeakoulu-uudistus, perusopetuksen opetussuunnitelmatyö, lukiokoulutuksen tavoite- tuntijako- ja opetussuunnitelmauudistukset, työssäoppimisen lisääntyminen sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen siirtyminen opintoviikoista opintopisteisiin ja sen seuraukset opettajien palkkaukseen ja työnkuvaan.
Toiminnassa huomioitiin myös lukioiden opettajien ja opiskelijoiden valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin sekä nuorisotakuun ja nuorten aikuisten osaamisohjelman vaikutus ammatillisten oppilaitosten toimintaan.
Järjestöasiat
Valmistauduttiin työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluihin sekä maaliskuussa
2015 järjestettiin JUKO:n ja OAJ:n luottamusmiesvaalit.
Lisäksi OAJ:N tulevaisuustyö, OAJ:n järjestörakenteen kehittämistyöryhmän
esitykset, mahdolliset sääntöuudistukset ja OAJ:n tietojärjestelmien uudistaminen vaikuttivat osaltaan alueyhdistyksen toiminnan sisältöihin. Edustettavat
jäsenet-pilotoinnin avulla jäsenrekisterin tuottaman tiedon saanti helpottui.

OAJ Pääkaupunkiseutu
OAJ Huvudstadsområdet
TOIMINTAKERTOMUS 2015

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Vuonna 2015 yhdistyksen toiminnan keskeisenä edunvalvonnallisena tavoitteena oli vaikuttaa kasvatuksen ja koulutuksen resurssien turvaamiseen. Alueyhdistys on ollut aktiivisesti yhteydessä kuntapäättäjiin, kansanedustajiin sekä luottamushenkilöihin jäsenyhdistystensä ja jaostojensa kautta.
Edunvalvonnassa kartoitettiin alueen haasteita ja valmisteltiin yhteistyössä jaostojen kanssa ratkaisumalleja haasteiden voittamiseksi. Alueyhdistys lähetti opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle sekä kuntapäättäjille kannanoton varhaiskasvatuslaista
12.1.2015. Alueasiamies valittiin uudeksi toimikaudeksi 1.8.2015–31.7.2018 ja hänen toimenkuvansa painottui entistä enemmän jäsenistön koulutuspoliittiseen edunvalvontaan.
Eduskuntavaalikampanjan aikana järjestettiin mm. tilaisuus kolmiportaisen tuen toteutumisesta eri koulutusasteilla 18.3.2015 sekä yhdessä Akava-Uusimaan kanssa 31.3.2015.
Olimme aktiivisesti yhteydessä ehdokkaisiin sekä myöhemmin keväällä valittuihin kansanedustajiin tuoden esille koulutuksen tärkeyttä. Järjestimme yhdessä OAJ Uusimaan kanssa kansanedustajatapaamisen 30.11.2015.
Osallistuimme OAJ:n järjestämään mielenilmaisuun 18.9.2015.
Jaostot järjestivät jäsenryhmilleen edunvalvonta- ja koulutuspoliittista koulutusta. Huhtikuulle suunniteltu ammattiyhdistystoiminnan peruskurssi peruttiin osallistujien vähyyden
vuoksi.
Alueen opiskelijajärjestöjen edustajia on kutsuttu jaostojen kokouksiin ja suunniteltiin valmistuvien opiskelijoiden tilaisuuksia pidettäväksi vuoden 2016 puolella.

OAJ Pääkaupunkiseutu
OAJ Huvudstadsområdet
TOIMINTAKERTOMUS 2015
Parhaat voimat opetusalalla

Alueyhdistys vaikutti paikallisesti ja alueellisesti päättäjiin koulutusmyönteisten päätösten
lisäämiseksi kunnissa. Vaikuttamistavoitteena oli estää eri opetuksenjärjestäjien resurssileikkaukset. Pääkaupunkiseudun kunnat päättivät esimerkiksi olla suurentamatta varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja maan hallituksen esitysten mukaisesti, samoin Helsingissä päätettiin olla rajoittamatta lasten subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta.
Vaikutettiin siihen, että opettajiksi ja lastentarhanopettajiksi hakeutuu ja valitaan edelleen
päteviä, korkeakoulututkinnon suorittaneita opetusalan ammattilaisia.
OAJ Pääkaupunkiseutu tuki ja toteutti toiminnassaan OAJ:n järjestö-, koulutus-, sekä tuloja palkkapoliittisia tavoitteita ja pyrki edustajiensa kautta vaikuttamaan järjestön tavoitteenasetteluun. Yhdistys toimi kiinteässä yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa ja vaikutti alueelliseen edunvalvontaan sekä tuki jäsenyhdistysten omaa edunvalvontaa mm. alueasiamiehen koordinoimana. Edustajamme osallistuivat järjestön ja yhdistysten eri toimielimissä eri opettajaryhmien vuosityöaikakokeilumallien kehittelemiseen.
Pitkän aikavälin tavoitteena olevasta ostovoimantasausjärjestelmästä käytettiin puheenvuorot OAJ:n syys- sekä kevätvaltuustoissa.
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Työnteon edellytykset

Vaikutettiin siihen, että kaikille kasvatus- ja opetusalalla työskenteleville määrätyt tehtävät
tulevat palkanmaksun perusteeksi. Työstettiin yhdessä OAJ:n kanssa vuosityöaikakokeilumalleja eri opettajaryhmille. Vaikutettiin paikallisesti siihen, että opettajilla olisi mahdollisuus täydennyskoulutukseen. Kiinnitettiin paikallisesti huomiota jatkuvasti lisääntyvän
opintojen suunnittelutyön, erityisesti VASU- ja OPS-työn resursointiin.
Alueyhdistys piti osaltaan huolen, että työhyvinvointiin, työssäjaksamiseen ja työolosuhteisiin kiinnitettiin entistä voimallisemmin huomiota järjestämällä jäsenistölle suunnattua, työhyvinvointia ja työssäjaksamista tukevaa koulutusta.
Alueyhdistys nimeää vuosittain YT-vastuuhenkilön, jonka tehtävään kuuluu mm. YTkoulutuksen järjestäminen alueen luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille sekä muille
oppilaitosten työhyvinvointiin ja yhteistoimintaan vaikuttaville henkilöille. Alueyhdistys järjesti alueelliset neuvottelupäivät 6.10.2015.
Tiivistettiin yhteistyötä ja vaikutettiin päättäjiin, mediaan, vanhempien ja/tai opiskelijoiden
edustajiin opetus- ja kasvatustyöhön liittyvissä asioissa niin, että pääkaupunkiseudulla
alettaisiin ymmärtää varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen tärkeys ja taattaisiin
sen toimintaedellytykset haasteellisissa taloudellisissa tilanteissa sekä muuttuvissa olosuhteissa.
Alueyhdistys toteutti yhdessä Vantaan, Helsingin ja Espoon opettajayhdistysten sekä vanhempainyhdistysten kanssa Tähtikoulu 2015-hankkeen valiten vuoden Tähtikouluksi Seutulan koulun Vantaalta. Suunniteltu yhteistyö syksyllä 2015 vanhempainjärjestöjen kanssa
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ei toteutunut. Alueyhdistys järjesti Vuoden esimieskisan kannustaakseen hyvän ja laadukkaan esimiestoiminnan kehitystä. Vuoden esimieheksi valittiin Annele Ranta Variasta. Jäsenistöä aktivoitiin mm. jatkamalla aktiivinen jäsen - kampanjaa.

Alueyhdistys järjesti yhdessä OAJ:n kanssa OAJ on the Road-tapahtuman 24.9.2015 Espoon Leppävaarassa, Sellon kauppakeskuksessa, OAJ Uusimaa osallistui tapahtumaan.
Alueyhdistys osallistui OAJ Uusimaan järjestämään Maailman Opettajien päivän tapahtumaan 5.10.2015 Keravalla.
Jaostot järjestivät jäsenilleen mm. työaikaan liittyviä edunvalvontakoulutuksia. LTOL-jaosto
tapasi pääkaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatusjohtajia kesäkuussa 2015. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. varhaiskasvatuslakiuudistuksesta, lastentarhanopettajien rekrytoinnin pulmista, työolosuhteista, työssä jaksamisesta sekä työn resursoinnista. Alueen
puheenjohtajat kutsuttiin tapaamiseen 12.5.2015.
Pitkän aikavälin tavoitteista työskenneltiin lastentarhanopettajien sopimuksen siirtämiseksi
OVTES:iin työstämällä edustajiemme kautta lastentarhanopettajille uutta työaikamallia kokeiltavaksi OVTES:ssa.
Päätettiin tilata Haaga-Helialta tutkimus ammatillisen koulutuksen säästöjen vaikutuksista.
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kannanotot ja pääkaupunkiseudun opettajien erityiskysymykset huomioitiin. Yhdistys edisti
jäsenten vuorovaikutusta mm. OAJ:n valtuutettujen, hallituksen ja toimikuntien jäsenten
välillä järjestämällä yhteisiä koulutus- ja virkistystilaisuuksia.
Alueyhdistys tapasi vuoden 2015 aikana yhdistyksiä, jotka eivät ole jäseniä ja kävi keskustelua niiden liittymisestä alueyhdistykseen.
Vaikutettiin koulutuspoliittisten teemojen esiin ottamiseen kunnallisessa päätöksenteossa
jäsenyhdistysten kautta.
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Koulutus ja jäsentoiminta

Yhdistys tapasi ja koulutti luottamusmiehiä sekä yhdistysten aktiivitoimijoita ja tuki jaostojen omaa koulutustoimintaa. Jaostojen ja koulutustiimin järjestämiä tilaisuuksia olivat alueelliset YT-päivät 6.10., KOPE 14.–15.3. ja 31.10–1.11., VOPE 12.–13.9. LTOL-jaosto
järjesti yhteysopettajakoulutusta 5.9.2015, varhaiskasvatuslaki-illan 15.9. sekä esimiesillan
4.2. ja tapasi pääkaupunkiseudun varhaiskasvatusjohtajat kesäkuussa 2015. Jaosto tapasi
myös luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja 24.2. ja järjesti yhteiskuljetuksen alueen
lastentarhanopettajajäsenille Turun lastentarhanopettajapäiville 25.–27.9. Matkan aikana
esiteltiin jaoston ja alueyhdistyksen toimintaa. OAO järjesti yhteysopettajatapaamisen ja
työaikaillan 26.10., YSI järjesti rehtoriristeilyn kesäkuussa ja edunvalvontatilaisuuden
19.12. ja. Ammatilliset opettajat järjestivät edunvalvontatapaamisen 2.12., jossa OAJ:n
neuvottelupäällikkö Visa Pohjola esitteli JOKU ROTI!-kampanjaa.
OAJ koulutti kuluneen vuoden aikana puheenjohtajia, alueasiamiehiä, luottamusmiehiä ja
työsuojeluvaltuutettuja. Lisäksi OAJ Pääkaupunkiseutu tapasi puheenjohtajia 12.5. ja järjestörakennetapahtumassa 13.8., OAJ-valtuutettuja 27.4. ja 11.11. sekä alueen aktiiveja
lukuisissa tapahtumissaan.
Jäsenille tarjottiin hyvinvointia edistävää kulttuuri-, liikunta- ja muuta virkistystoimintaa,
esimerkiksi seinäkiipeilyä, melontaa, Carting-ajoa, keilausta, jousiammuntaa ja teatteria.
KOPE- ja VOPE-koulutukset sisälsivät myös virkistystoimintaa. Yhdistyksen yhteistyö Koululiikuntaliiton (KLL) kanssa tiivistyi edelleen vuoden 2015 aikana. Tavoitteena oli aktivoida
jäsenistöä yhdistystoiminnan pariin ja saada toimintaan mukaan osaavia ja vahvoja toimijoita. Lisäksi tarjottiin mahdollisuus verkostoitua muiden opettajaryhmien kanssa.

Yhdistyskokoukset:
Kevätkokous pidettiin 29.4.2015 Viikin normaalikoululla Helsingissä. Syyskokous järjestettiin Helsingissä OAJ:n tiloissa osoitteessa Maistraatinportti 2:ssa maanantaina 23.11.2015.
Syyskokouksessa valittiin alueyhdistykselle uusi puheenjohtaja ja hallitus kaudeksi 2016–
2017. Puheenjohtajaksi valittiin Hanna Iso-Kuortti.

Viestintä ja tiedottaminen
Yhdistys piti yhteyttä jäsenistöönsä ensisijaisesti jaostojen, verkkosivujen ja sosiaalisen
median (Facebook) kautta sekä tiedottamalla, uutisoimalla ja ottamalla kantaa jäsenistöä
koskeviin asioihin. Jäsenyhdistysten puheenjohtajille lähetettiin vuoden 2015 aikana yhdistystiedotteita sekä muuta infoa sähköpostitse.
Vuoden 2015 aikana hankittiin yhdistyksen käyttöön verkkopohjainen työskentelyalusta.
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Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen hallituksen jäsenet edustavat kattavasti eri kaupunkeja ja opetusaloja ja työnantajia. Yhdistyksen hallitus toimi toimintasuunnitelman, sääntöjen sekä yhdessä sovitun
perustamisasiakirjan mukaisesti.
Hallituksen kokousten välillä kokoontui työvaliokunta, joka toimi valmistelevana elimenä.
Työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, alueasiamies, sihteeri ja
jaostojen puheenjohtajat.
Hallituksen puheenjohtajana toimi Hanna Iso-Kuortti.

Hallituksen toimihenkilöt:
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
sihteeri
LTOL-jaoston pj
YSI-jaoston pj
OAO-jaoston pj
YLL-jaoston pj
Koulutussihteeri
Tiedottaja
Alueasiamies
YT-vastaava

Leena Teittinen
Pia Mänttäri
Jukka Talvitie
Kirsi Sutton
Timo Saavalainen
Leena Teittinen
Pia Mänttäri
Venla Olin
Susanna Attila (ent. Nousiainen)
Jaana Alaja
Kaarlo Kontro

Hallituksen jäsenet:
Varsinainen

Vara

LTOL
Merja Laitinen
Susanna Attila (ent.Nousiainen)
Kirsi Sutton

Soili Latvala
Salla Sutinen
Jerkka Laakkonen

YSI
Annika Arstila-Aaltonen
Aki Saariaho
Timo Saavalainen
Jukka Talvitie
Sami Markkanen
Jukka Mölsä
Antti Piiroinen
Matti Kangasniemi
Maritta Virtanen

Pirjo Haikka
Veera Raivio
Tarja Tuohimaa
Kaarlo Kontro
Annamaria Kolari
Kari Kastu
Sari Karjalainen
Anu Pukema
Suaad Onniselkä
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OAO
Seppo Kinkki
Venla Olin
Irma Parijoki
Elina Byckling
Leena Teittinen

Ritva Hautala
Taina Cederström
Tarja Koskinen
Riitta Larne
Markku Polamo

YLL
Pia Mänttäri

Hans-Joachim Schulze

FSL
Joakim Häggström

Johan Jansson

Jäsenryhmien mukaiset jaostot valmistelivat toimialaansa kuuluvat asiat hallituksen päätettäväksi. Jaostojen toiminta oli keskeisessä roolissa niin yhdistyksen rakenteessa kuin
edunvalvonnan käytännön toteutuksessa. Lisäksi hallituksen työtä tukivat viestintä- ja koulutustiimit.

Talous

Yhdistyksellä oli käytössään oma toimisto Maistraatinportti 2:ssa, OAJ:n tiloissa.
Yhdistys huolehti jäsentensä edunvalvonnasta tukemalla jaostojen toimintaa taloudellisesti
sekä viestintästrategiansa mukaisen tiedottamisen ja vaikuttamisen kautta.
Yhdistys rahoitti toimintansa OAJ:n alueyhdistysavustuksella. Omaa jäsenmaksua ei kerätty toimintavuoden 2015 aikana. Yhdistyksen taloutta hoiti Terhi Hautamäki.
Yhdistyksen taloutta hoidettiin edelleen varovaisuuden periaatetta noudattaen. Yhdistyksen talous suunniteltiin niin, ettei yhdistyksen tarvitse periä omaa jäsenmaksua. Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi jonkin verran vuoden 2015 aikana. Tämän vuoksi tilikauden tulos
on ylijäämäinen.
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Toiminnan arviointi

Hallitus arvioi tavoitteidensa toteutumista vuosittain työnsä tueksi tarkennetun toimintasuunnitelman konkretisoinnin sekä edunvalvonnallisten tavoitteiden avulla.

Vuoden 2015 painopistealueet













Opettajien ja esimiesten työssäjaksamisen tukeminen
Kasvatus- ja opetusalan resurssien ja laadun turvaaminen
Riittävän pienien ryhmäkokojen turvaaminen
Lastentarhan- ja erityislastentarhanopettajien sekä erityisluokanopettajien vakanssien lisäämiseen ja tehtäviin kelpoisten henkilöiden riittävyyteen vaikuttaminen
Eduskuntavaalivaikuttaminen
Toisen asteen oppilaitosten koulutuksenjärjestämislupahakuprosessin tukeminen
Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen
Esimiesten työn tukeminen
Ohjauksen lisääminen ja lähiopetuksen turvaaminen ammatillisessa koulutuksessa
Pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyöhankkeiden seuraaminen
Turvallisten ja terveellisten työskentelyolosuhteiden takaaminen.

Painopistealueisiin vaikutettiin jaostoittain, jäsenyhdistyksien kautta sekä alueyhdistyksenä
mm. kannanotoin, neuvotteluin sekä päättäjiä tapaamalla.

Pitkän aikavälin tavoitteita








Ostovoimantasausjärjestelmän käyttöönotto pääkaupunkiseudulla
Metropolihallinnon kehittämiseen vaikuttaminen koulutuksen osalta
Alueellisen edunvalvonnan edelleen kehittäminen
Elinikäisen ohjaamisen huomioiminen kaikessa opetuksessa ja koulutuksessa
Jäsenhankinnan edelleen vahvistaminen
Lastentarhanopettajien sopimuksen siirtyminen OVTES:een.

